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ANNEX 2 

IMPACTE AMBIENTAL I MESURES  

CORRECTORES 

1. NTRODUCCIÓ 

Aquest Annex té per objecte definir les mesures preventives i correctores establertes per a 
minimitzar les afeccions ambientals “Millora General. Eix Diagonal (C15/C37). Nova carretera 
C-37. PK 61+420 al 63+715 i del PK 63+960 al 67+500. Tram: Sant Salvador de Guardiola - 
Manresa (C-25)” de clau: NB-99223.9.  

2. ANÀLISI AMBIENTAL 

Es tracta d’un tram situat geogràficament a la Depressió Central Catalana, i 
administrativament a la comarca del Bages (municipis de Castellfollit del Boix, Sant Salvador 
de Guardiola i Manresa). El paisatge dominant a la zona és un mosaic agroforestal (camps 
de cereal i boscos) característic de la Catalunya central, amb un poblament humà dispers i 
de baixa densitat. Aquest paisatge tradicional ha estat modificat per processos de 
suburbanització a la perifèria de Manresa i per la implantació d’urbanitzacions extenses a 
Sant Salvador de Guardiola. En l’actualitat aquesta zona només presenta infraestructures 
viàries importants al tram inicial (C-37 ja desdoblada) i, sobretot, al final (C-25), mentre que 
tota la part intermèdia té un caràcter netament rural. El nou traçat segueix més o menys el 
límit entre dues grans unitats paisatgístiques: els conreus de la perifèria del pla de Bages a 
l’est i les extensions forestals de l’entorn de la serra de Rubió a l’oest, de manera que la nova 
carretera no provoca una fragmentació destacable de cap de les dues unitats. A escala 
regional (Bages-Catalunya central) l’únic sector amb interès com a corredor ecològic és la 
riera de Rajadell, que es passa amb viaducte i sense crear un efecte barrera important.. 

Els materials geològics dominants són argiles i gresos, l’erosió dels quals ha generat un 
relleu en general planer o ondulat. Els principals accidents geogràfics són alguns turons –que 
seran excavats- i la vall enfonsada de la riera de Rajadell –que es passa amb viaducte-. 
Només hi ha dos cursos d’aigua de dimensions apreciables, que són la riera de Guardiola a 
la part sud i la riera de Rajadell a la part nord, mentre que en la resta del tram només es 
troben torrents molt temporals. El clima és mediterrani de tendència continental, amb 
sequera estival i glaçades hivernals freqüents. La vegetació de les zones no cultivades és 
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constituïda sobretot per pinedes de pi blanc, que s’han establert les darreres dècades sobre 
antics conreus; als vessants obacs i fondals hi ha penetracions de vegetació submediterrània 
(retalls de rouredes i pinedes de pinassa) i al llarg de les rieres boscos de ribera poc 
desenvolupats. La fauna és formada sobretot per espècies de camps i de boscos joves, i 
gairebé no s’hi coneixen espècies de gran interès pel fet d’estar amenaçades o protegides a 
nivells alts, amb l’excepció de la presència de la llúdriga (Lutra lutra) a la riera de Rajadell. 

Els usos majoritaris a la zona són l’agrícola (camps de cereals d’hivern) i el forestal (pinedes 
de propietat particular i poc productives). L’activitat industrial i de serveis és molt limitada i es 
concentra al polígon industrial de Salelles. El poblament tradicional del territori és de tipus 
disseminat, amb masies isolades i petits veïnats, als quals s’han afegit les darreres dècades 
les urbanitzacions de Sant Salvador de Guardiola. 

No hi ha jaciments arqueològics ni paleontològics catalogats. Es coneixen alguns elements 
d’interès etnogràfic, bàsicament restes de camins tradicionals i construccions de pedra seca 
en estat de conservació en general deficient. 

 

3. DESCRIPCIÓ GENERAL DE LES OBRES 
La nova carretera C-37 s’inicia entre l’actual enllaç de Sant Salvador de Guardiola i finalitza a 
l’alçada de la C-25. En els primers metres compresos entre el pk 61+500 i el 62+200 es 
realitza una modificació de l’actual C-37, i des d’aquí es desenvolupa la nova traça en 
direcció S-N.  

La modificació de la C-37 es realitza entre l’actual enllaç de Sant Salvador i l’enllaç de 
Salelles. En l’enllaç de Sant Salvador de Guardiola es modifica la situació de la rotonda sud i 
com a conseqüència el ramal de sortida (direcció Manresa). També s’elimina el ramal 
d’entrada direcció Manresa existent i aquest moviment es porta fins al següent enllaç (semi 
enllaç de Salelles).  

La nova carretera té diverses estructures entre les que cal destacar el viaducte sobre la riera 
de Rajadell d’uns 760 metres de longitud i el viaducte sobre el torrent de la Por d’uns 100 
metres de longitud. A més a més hi ha una sèrie de túnels: túnel de Montconill d’uns 220 
metres (pk  63+730 fins al Pk 63+950 aproximadament) desenvolupat en el projecte 
independent (clau NB-99223.10), fals túnel de Suanya d’uns 80 metres (pk 64+690 al Pk 
64+780 aproximadament)  i fals túnel de la Morera d’uns 100 metres de longitud (Pk 66+400 
al Pk 66+520 aproximadament). 

L’enllaç amb la C-25 és del tipus trompeta i permet fer tots els moviments possibles tenint en 
compte que l’Eix Diagonal finalitza el seu traçat en aquest punt i que l’enllaç s’ha projectat 
tenint també en compte el desdoblament futur de l’Eix Transversal. 
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Secció del tronc de l’eix 

El tram objecte del projecte s’inicia amb una secció de carretera convencional 1+1 tipus 7/10 
formada per carrils de 3,5 metres d’amplada i amb vorals de 1,5 metres.  A partir del PK 
66+150, abans d’arribar a l’enllaç  amb la C-25,  es projecta una bifurcació passant  a dos 
carrils  per sentit de circulació, també es crea una mitjana de 3,6 m d’amplada que ens 
permet construir un doble fals túnel, un per calçada, a l’alçada del Pk 66+400. En aquest 
tram cada calçada presenta dos carrils de 3,5 metres d’ample amb vorals interior de 1 metre i 
vorals exteriors de 1,5 metres. Aquesta secció no varia fins passat el túnel artificial (pk 
66+400 al 66+520) on es fa una transició de la mitjana de 3,6 m a 1 m, mantenint aquesta 
secció fins l’enllaç amb la C-25. 

En les seccions on la carretera discorre en desmunt s’ha projectat per l’exterior dels vorals, 
una cuneta superficial tipus STR15 de 1,5 metres d’amplada i a continuació una banqueta de 
1,5 metres fins al peu del talús.  En les seccions en terraplè, després dels vorals es projecta 
una banqueta de 0,75 metres d’ample. 

 

La nova carretera s‘ha dissenyat per a una velocitat de 80 km/h. 

 

4. MESURES CORRECTORES I PREVENTIVES A ADOPTAR 

Aquestes mesures integren els protocols de criteris ambientals d’obra civil de GISA, assumint 
o transcrivint algunes de les definicions o objectius de manera literal. 

 

4.1. DELIMITACIÓ DE LA ZONA D’OBRES 

Per tal de protegir el medi d’afeccions fora de l’àmbit d’obra caldrà realitzar el marcatge de 
l’àrea d’ocupació de les obres mitjançant la instal·lació de fites separades entre si 5 m i 
unides amb cinta de senyalització d'obra. El marcatge es realitzarà amb caràcter previ al 
començament de qualsevol activitat o acció relacionada directa o indirectament amb l’obra. 
Els límits de la superfície han d’incloure: 

• la zona d’ocupació 

• les instal·lacions auxiliars  

• els camins d’accés. 
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En aquest tram l’objectiu principal del marcatge és evitar ocupacions innecessàries en 
terrenys agrícoles i forestals. 

Una vegada acabats els treballs el marcatge es retirarà i es restauraran les zones afectades. 

A banda, es realitzarà un marcatge diferencial del perímetre de la vegetació de ribera de la 
riera de Rajadell adjacent a l’obra, en la qual no es podran fer ocupacions. Aquest marcatge 
diferencial es mantindrà fins que s’acabin les obres al subtram. Després es retirarà. 

Aquest marcatge es realitzarà mitjançant: 

− Fites que una vegada clavades al terreny sobresurtin un mínim d’1 m. 

− Distància màxima entre fites de 4 m. 

− Utilització d'una malla de color vistós (o cinta) entre fites. El color serà diferent de 
l’utilitzat per al marcatge de l’àrea d’ocupació ordinària. 

 

El pressupost del marcatge de la zona d’obres és una mesura correctora que queda inclosa 
en l’estudi de seguretat i salut. 

En el capítol de mesures correctores del pressupost general es comptabilitza el marcatge 
diferencial. 

 

4.2. ACCESSOS A L’OBRA 

L’accés a la zona d’obres es farà sempre que sigui possible per camins ja existents o des de 
la pròpia traça. 

En cas que sigui necessari obrir nous camins aquests es restauraran una vegada acabats els 
treballs seguint la morfologia del terreny natural, s’esponjarà mecànicament el sòl i s’hi 
realitzarà una hidrosembra. 

 

4.3. EXCEDENTS D’EXCAVACIÓ 

Els excedents d’excavació del global del tram 4 és d’uns 150.000 m3. Per tal de no portar els 
excedents de terres a dipòsits controlats de terres i runes s’han buscat diferents àrees 
annexes a la traça en les quals aquests excedents es poguessin revaloritzar. Aquestes àrees 
estan lligades al risc d’incendi forestal, a la restauració d’àrees degradades i a la millora de 
finques agrícoles. 
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Les àrees on es poden acopiar les terres sobrants són vàries i es presenten en els plànols 5. 
Aquestes àrees s’han classificat en tres grups segons el seu objectiu. 

Les parcel·les tramificades en els plànols 5B i 5C amb color verd tenen uns clars objectius 
ambientals, que presentem a continuació: 

• 1_ ajuden a crear una franja per a la protecció d'incendis forestals. Durant l’elaboració 
del projecte s’ha detectat que hi ha certs trams on hi ha risc de propagació d’incendis 
forestals, ja que la nova traça contacte amb superfícies boscoses extenses. Per tant, 
s’ha dissenyat com a mesura correctora el trencar la continuïtat vegetal mitjançant la 
creació de noves àrees conreuables, colindants a la banda esquerra de la carretera 
(oest). 

• 2_ augmenten la superfície de conreu. Aquestes àrees es creen amb l’objectiu de ser 
parcel·les de conreu (preferentment de ferratge, fruiters de secà o vinya, no pas 
cereals) per tal de trencar la continuïtat dels estrats forestals. 

• 3_anivellen la superfície de conreu. El pendent de les parcel·les resultants sempre és 
menor que el pendent de les parcel·les de conreu existents actualment, creant així 
una superfície més productiva. 

• 4_integren la carretera amb l’entorn ja que disminueixen els talussos de la pròpia 
carretera. 

Aquestes àrees s’han dissenyat acord amb la topografia de la zona i els talussos de la traça, 
per això, presenten formes poc uniformes. Si es prefereix crear una àrea de conreu més 
uniforme i contínua a la carretera caldrà modificar els talussos de la traça. 

Donat que l’objectiu principal és el de crear una discontinuïtat amb la massa forestal, estan 
totes situades a la banda esquerra (oest), on es desenvolupen les principals masses 
boscoses.  

La parcel·la numero 4 no compleix aquests característiques, el seu objectiu és solsament 
paisatgístic per tal d’homogeneïtzar les dues bandes de la carretera i suavitzar l’entrada al 
túnel de Montconill. 

La parcel·la pintada en els plànols 5B i 5C amb color groc correspon a una zona degradada 
per l’activitat extractiva. Aquesta activitat no restaurada es troba a menys de 100 metres de 
l’obra, a l’alçada del pk 66+500. La restauració d’aquesta parcel·la mitjançant l’acopi de 
terres també acompliria una finalitat ambiental. No s’ha trobat cap altra activitat extractiva 
abandonada propera a la zona d’obres. 
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El volum de terres que es podria acopiar en el global de parcel·les verdes i groga és de 
126.056 m3. 

En color vermell s’han grafiat aquelles parcel·les en el que l’objectiu principal és una millora 
de finca. La parcel·la número 7 s’ha triat perquè l’acopi de terres disminuiria el pendent actual 
de la parcel·la, fent-la més productiva, i a la vegada ajudaria a disminuir la visió del terraplè 
de la carretera a l’augmentar la cota del camp de conreu. En el cas que es triï aquesta 
parcel·la caldrà estudiar el drenatge de les aigües properes. 

La parcel·la número 8 s’ha triat per les dimensions de la pròpia parcel·la ja que permet ubicar 
un major volum de terres. 

En tots els casos abans de realitzar l’acopi definitiu de terres es retirarà o conservarà la terra 
vegetal del terreny a ocupar per reutilitzar-la en la restauració posterior. 

El límit extern dels acopis se situarà a un mínim de 5 metres de la llera de rius, rieres i 
torrents. I segons els criteris establerts per l’ACA. 

Les principals característiques d’aquestes parcel·les són: 

• Parcel·la 1. No té pròpiament una alçada de talús, ja que es recolza amb el terraplè 
de la nova carretera. L’acopi de terres no genera cap talús; tot el contrari, rebaixa 
l’existent. El pendent de la parcel·la resultant és de 10%; pendent inferior a l’existent. 
En cas de triar aquesta parcel·la caldrà modificar l’OD transversal i el drenatge 
longitudinal en aquest tram del projecte. 

• Parcel·la 2. Aquest acopi genera un talús inferior als 5 metres (d’uns 3,73 metres). El 
pendent de la parcel·la resultant és de 10%; pendent inferior a l’existent. 

• Parcel·la 3. Aquest acopi genera un talús inferior als 5 metres (d’uns 2,77 metres). El 
pendent de la parcel·la resultant és de 5%º; pendent similar a l’actual parcel·la. 

• Parcel·la 4. Aquest acopi genera un talús inferior als 5 metres (d’uns 2,00 metres). El 
pendent de la parcel·la resultant és de 5%º; pendent inferior a l’existent. 

• Parcel·la 5. Aquest acopi genera un talús de 8,47 i un pendent de 0,5%. Si es tria 
aquesta parcel·la caldrà modificar l’ocupació per tal de reduir l’alçada del talús i evitar 
l’afecció a una barraca de pedra seca. 

• Parcel·la 6. L’activitat extractiva queda restaurada amb un perfil del 20%. Manca però 
tenir una topografia més acurada de la parcel·la per a definir millor la restauració. 

• Parcel·la 7. Aquest acopi genera un talús inferior als 5 metres (d’uns 4,43 metres). El 
pendent de la parcel·la resultant és de 7%; pendent una mica inferior a l’existent. 
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• Parcel·la 8. En aquesta parcel·la es poden acopiar els excedents de tota l’obra. S’ha 
fet un primer tanteig restituint el pendent a uns 4,5% 

El pendent dels talussos externs serà igual o menor a 3H:2V. El projecte contempla la seva 
revegetació segons la tipologia de plantació F4 (hidrosembra i plantació de 1500 peus/ha) 

Durant l’execució de l’acopi s’evitaran les arestes molt marcades i les línies rectes molt 
marcades, intentant suavitzar-les per evitar morfologies molt artificials. 

S’haurà de garantir la correcta evacuació de les aigües, establint els drenatges necessaris. 

La capa de terra vegetal en la superfície de conreu haurà de ser al menys de 50 cm i de 30 
cm en els talussos. 

En el cas de les parcel·les 1,2,3 i 4 s’ha de garantitzar que el conreu resultant presenta un 
model de baixa inflamabilitat i combustibilitat (ferratge, fruiters de secà), i que es compta amb 
els permisos necessaris per a realitzar el canvi de qualificació. 

A més a més caldrà que els abocadors (definitius o temporals) compleixin els 
criteris/prescripcions de GISA, que són els següents: 

Prescripcions a tenir en compte per abocadors de terres 

S’haurà de fer la justificació dels sobrants de terres i en base a aquestes dades, preveure el 
conjunt d’abocadors necessaris, d’aquesta manera s’eviten afeccions que pot ser serien 
innecessàries. 

Les propostes d’abocadors, han d’incloure la següent documentació: 

- Memòria: Objecte de la proposta, Descripció de l’estat inicial, Ús urbanístic previst en el 
Planejament vigent, Volum de terres a abocar, Descripció de l’execució (decapatge de terres, 
drenatge provisional i definitiu), Proposta de restauració ambiental (sempre inclourà estesa 
terra vegetal, hidrosembres, plantacions d’arbres i arbust). 

- Plànol de situació respecte a l’obra 
- Plànol de l’estat inicial de la parcel·la afectada 
- Plànol de l’estat final de la parcel·la 
- Seccions longitudinals i transversals de l’estat inicial de la parcel·la i de l’estat final. 
- Plànol de drenatge 
- Annexos: Acord amb el propietari 
- Pressupost de la restauració dels talussos generats (estesa de terra vegetal, hidrosembra i 

plantació) 
 

 Consideracions en quant a l’emplaçament i execució 
Com a criteri general els abocadors de terres permanents no es podran emplaçar en les 
següents zones: 

Zones 
Excloses 

− Espais Naturals de Protecció Especial:  Parcs Nacionals, 
Paratges Naturals d'interès nacional, Reserves Naturals 
Integrals, Reserva Natural Parcial, Parcs Naturals, Reserva 
Naturals de fauna salvatge. Xarxa Natura 2000  no declarats 
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de Protecció Especial (ZEPA, LIC). 
− Jaciments arqueològics catalogats 
− Rius, rieres i lleres associades, amb vegetació natural. 
− Llacunes, aiguamolls, zones inundació. 
− Penya-segats. 
− Coves i avencs. 

 − Àrees amb vegetació natural desenvolupada i ben conservada. 
− Àrees d'elevada qualitat/fragilitat paisatgística. 

 

Prèviament a l’execució s’haurà de retirar i conservar la terra vegetal del terreny a ocupar per 
utilitzar-la en la restauració posterior. 

Sempre es situaran a un mínim de 5 metres de la llera de rius, rieres i torrents. I segons els 
criteris establerts per l’ACA. 

Les alçades dels talussos no haurien de superar entre els 3-5m d’alçada i la pendent mínima 
hauria de ser del 3H/2V. 

La pendent recomanable de la superfície hauria de ser d’uns 5%. 

S’evitaran les arestes molt marcades i les línies rectes molt marcades, intentant suavitzar-les 
per evitar morfologies molt artificials. 

S’haurà de garantir la correcta evacuació de les aigües, establint els drenatges necessaris. 

La capa de terra vegetal en la superficie de conreu haurà de ser al menys de 50 cm i de 30 
cm en els talussos. 

Els talussos generats hauran de ser objecte de restauració vegetal amb plantació arbustiva i 
arbòria amb una densitat finals d’uns 1500 peus/ha i una hidrosembra. 

Si s’afecta a domini public fluvial (rius, rieres, ...), es calcularan segons els criteris de l’ACA 
els Q, Hec-Ras situació anterior i situació futura amb els abocadors, establint les mesures 
correctores necessàries per no afectar a 3ers. 

Els acopis definitius que tinguin per objecte la millora de finques rústiques es realitzaran 
complint el Decret 396/2006, de 17 d’octubre, pel qual es regula la intervenció ambiental en 
el procediment de llicència urbanística per a millora de finques rústiques que s’efectuïn amb 
aportació de terres procedents d’obres de la construcció. Caldrà seguir aquest Decret en el 
cas que l’aportació de terres sigui superior a 10.000 m3, o que no estiguin emparades per la 
llicència o l’autorització d’una altra activitat. 

Per als préstecs de materials tindrà prioritat la utilització d'aquells materials procedents de 
pedreres en explotació i que disposin de la preceptiva autorització d'explotació per part del 
Departament d'Indústria, Comerç i Turisme d'acord amb el que estableixen la Llei 22/1973 de 
Mines, el R.D. 2857/1978 que n'aprova el reglament i el Decret 343/1983 sobre normes de 
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protecció del medi ambient d'aplicació a les activitats extractives. Qualsevol nova explotació 
haurà de disposar de la preceptiva autorització administrativa 

 

4.4. QUALITAT DE L’AIRE 

Per a evitar els efectes negatius que el nivell de partícules en suspensió a l'atmosfera poden 
provocar sobre la població propera i les activitats productives es realitzaran les següents 
mesures preventives 

- Reg periòdic amb camió cisterna de les superfícies de rodada, per a la 
minimització de la pols generada pel trànsit de materials i maquinària. La 
freqüència de reg la determinarà la Direcció de l’Obra depenent de les condicions 
de les superfícies rodades i de les circumstàncies meteorològiques de cada zona i 
època de l'any. L’obra haurà de tenir en disponibilitat permanent una cisterna que 
pugui ser utilitzada immediatament. 

- Els camions de transport de terres portaran la caixa coberta de lona. 

- Es reduirà tant com sigui possible el temps d’abassegament temporal de terres. 

- Les zones d’aplec de terres es situaran sempre a més de 50 m de distància 
d’habitatges. 

 

La maquinària utilitzada i les plantes de tractament de materials hauran de comptar amb les 
certificacions necessàries i mantenir-se en bones condicions. 

 

4.5. SOROLL 

S’ha realitzat una modelització en 3D mitjançant el programa CADNA per tal d’obtenir la zona 
de soroll de la zona de sensibilitat moderada de la nova infraestructura. 

Les premisses introduïdes en la modelització són: 

• IMD de l’any 2014 (dades extretes de la taula de IMD de l’annex de trànsit) 

• Estació de trànsit 63 i 62  (dades extretes de la taula de IMD de l’annex de trànsit) 
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IMD,  

Any 2014 

 
Pesants  

Any 2014 

ETD-62 C-37 

Enllaç S. Salvador de 
Guardiola 

Semienllaç de 
Salelles 

 
7.192 

 
615 

ETD-63 
C-37 

(nova) 

Semienllaç de 
Salelles Enlace  C-25 

 
2418 

 
207 

 

• Paviment M10, modelitzat com a porós 

• Velocitat 80 km/h 

La zona de soroll que correspon a una zona de sensibilitat acústica moderada, segons la 
DIA, es mostra a l’apèndix 1. Correspon a les isòfones de 65 dBA durant el dia i 55 dBA 
durant la nit, segons la Llei 16/2002 de 28 de juny. 

Cap receptor es mostra afectat per aquesta zona de soroll de la zona de sensibilitat acústica 
moderada. Tanmateix s’ha realitzat una partida pressupostària com a reserva pel futur 
apantallament de El Masot, tal i com preveia el projecte de licitació. Les immissions d’aquest 
receptor són difícils de modelitzar ja que rebrà les immissions de l’Eix Transversal i de l’Eix 
Diagonal i es creu més adient realitzar mesures en fase d’explotació per analitzar i avaluar 
les immissions. Com a mesura correctora per aquest receptor es realitza la reserva de 100 m 
de longitud, tal i com marca la DIA, per a la instal·lació d’un futur apantallament. 

No hi ha tampoc cap receptor afectat per la zona de sensibilitat acústica alta. 

En fase de construcció s’adoptaran les següents mesures: 

• Prop de masies (a menys de 200 m) es limitarà l'execució d'activitats sorolloses a 
l'horari diürn (de 8 h a 21 h).  

 
• El parc de maquinària, plantes de formigó i altres instal·lacions d’obra sorolloses 

s’instal·laran lluny de zones residencials, en zones admissibles segons el plànol de 
sensibilitat. 
 

• Caldrà revisar i controlar periòdicament l'efectivitat dels silenciadors dels motors. 
 

• Les voladures perceptibles per la població aniran precedides d’avisos.   
 

La maquinària utilitzada haurà de complir les prescripcions de la Directiva 2000/14, que 
regula les emissions sonores generades per la maquinària a l’aire lliure. 
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L’article 15 de la Llei 16/2002, de protecció contra la contaminació acústica a Catalunya 
marca els límits d’emissió de vehicles de tracció mecànica i maquinària, i una franja horària 
que limita el seu funcionament. En el moment de l‘obra és probable que el reglament de 
desplegament de la citada llei ja hagi estat aprovat. 

 

4.6. AIGÜES 

Durant les obres 

S’instal·laran barreres de retenció de sediments a les franges de la riera de Rajadell i del 
torrent de la Por adjacents a la zona de treballs. Les barreres han de formar una franja 
contínua en tot el contacte entre la riera i la zona d’obres. Aquestes barreres consistiran en 
bales de palla, fixades i enterrades 20 cm  al sòl. Alternativament es podran utilitzar barreres 
metàl·liques o plàstiques amb la base enterrada 20 cm al terra, però no són l’opció més 
recomanada. 

En general s’evitarà que a conseqüència de les excavacions caiguin terres i roques a les 
riberes i torrents. En cas de caiguda accidental aquests materials seran retirats 
immediatament, pel risc que comporten en cas de riuades. 

Com a mesures destinades a evitar la contaminació de l’aigua s’establiran les següents: 

• La superfície destinada a instal·lacions auxiliars: parc de maquinària, planta de 
formigó, magatzem de residus perillosos, etc., disposaran d’una impermeabilització del 
sòl a les àrees on es realitzin operacions o activitats potencialment contaminats (àrea 
de reparació i manteniment de la maquinària, àrea de reportatge de combustible, 
magatzem de residus especials...) i una arqueta sifonada de separació d’olis i greixos. 
Els olis i greixos extrets de l’arqueta sifonada d’olis i lubricants usats es gestionaran 
d’acord a la seva consideració de residu especial i mitjançant gestor autoritzat per 
l’Agència Catalana de Residus. 

• La superfície destinada a l’aplec de residus especials s’ha de situar en un terreny 
horitzontal de fàcil accés per al camió de recollida. Constarà d’una solera de formigó 
tancada per un mur d’uns 30 cm que podrà ser construït amb blocs de formigó o 
material similar i bigues o pals a les cantonades que subjecten un sostre que 
impedeixi l’entrada d’aigua de pluja. 

• Les aigües residuals sanitàries (aigües fecals) generades en els campaments d’obra 
prèviament al seu abocament a llera o infiltració al subsòl sempre i quan no es puguin 
dirigir a la xarxa de clavegueram, s’hauran de sotmetre a depuració. El sistema de 
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depuració que s’instal·li haurà d’estar adequadament dimensionat als equipaments 
sanitaris previstos i al personal usuari. 

• No es localitzaran dipòsits temporals de terres o abocament de productes ni 
substàncies químiques en l’àrea d’influència de cursos fluvials. 

En general, es compliran totes les prescripcions dictades de l’Agència Catalana de 
l‘Aigua (ACA) que tinguin relació amb el manteniment de la qualitat de les aigües. Els 
guals provisionals necessitaran autorització de l‘ACA, sent desmantellats i retirats una 
vegada finalitzades les obres. 

 

4.7. DESBROSSADA 

Es retiraran i gestionaran adequadament les restes vegetals, sobre tot les més grolleres. Les 
restes més fines es trituraran i s’incorporaran a la terra vegetal decapada. La desbrossada 
s’haurà de realitzar tenint en compte la normativa de risc d’incendi forestal. 

 

4.8. TERRA VEGETAL  

Les operacions a realitzar seran tres: 

1) Retirada i maneig la capa de terra vegetal. 

2) Emmagatzemament i manteniment. 

3) Estesa. 

En principi no es preveu una millora per adobat ni una correcció físicoquímica de la terra 
extreta, però aquesta millora s’haurà de realitzar si no s’assoleixen els mínims requerits pel 
protocol de GISA, exposats a la fi d’aquest apartat. 

 

Retirada 

Per a la retirada, maneig de les capes del terra i el seu emmagatzemament se seguiran el 
següents passos: 

• La retirada es realitzarà posteriorment a l'eliminació de l'arbrat, evitant la presència 
d'arrels de grans dimensions en els munts de terra. 

• La retirada es realitzarà abans que s'hagi produït la compactació del terra pel trànsit de 
maquinària. 
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• El gruix de la capa de terra extreta dependrà de les condicions de cada lloc. Sempre que 
es pugui es retirarà un gruix mínim de 40 cm de terra. Allà on sigui possible per la potència 
de la capa edàfica es retirarà una capa superior, de fins a 60 cm. Si es tracta de terreny 
rocós es retirarà una capa inferior a 30 cm. Si el sòl és esquelètic i es fa impossible 
l’extracció mecanitzada de terra, no es retirarà terra vegetal. 

• Donat l’ús agrícola de la major part dels terrenys on previsiblement s’obtindrà terra, que 
tenen pertorbada l’estructura vertical del sòl, no caldrà extreure separadament diferents 
horitzons edàfics.  

• Es manipularà la terra quan estigui seca o quan el contingut d'humitat sigui menor del 
75%, evitant sempre els dies de pluja, a fi de prevenir la seva compactació. 

 

Emmagatzematge 

L'emmagatzematge s'ha d'efectuar amb compte, per tal d’evitar el deteriorament per 
compactació de la terra i d'aquesta manera preservar-ne l'estructura, evitar la mort de 
microorganismes aerobis, els riscs d'erosió eòlica i hídrica, etc. A les recomanacions 
realitzades per a la retirada i maneig de terra, anterior caldrà afegir les següents 
recomanacions complementàries: 

• La terra vegetal s'apilarà en zones d’acopi específiques separades dels camins i 
zones de pas de la maquinaria.  

• Les piles tindran una alçada màxima de 3 metres i estaran separades 4 metres entre 
elles.  

• Els talussos d'aquests cavallons de terra vegetal han de ser com a màxim 1H:1V. 

• Es formaran lleugers assentaments a la capa superior per tal d’evitar el rentat del 
terra i l'erosió lateral. 

• S'evitarà el pas de maquinària sobre ella. 

• La zona d’aplec de terra vegetal tindrà una rasa perimetral per evitar que les aigües 
d’escorrentia entrin a la zona. 

• Aquesta zona estarà específicament marcada com àrea sensible o d’alt valor. 

 

A les zones ocupades per aquests munts de terra vegetal la restauració consistirà, una 
vegada retirat el munt per a l'ús d'aquesta terra, a deixar una capa d'aquest tipus de material 
que es descompactarà per afavorir el creixement espontani de vegetació. 
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Estesa 

Una vegada acabats els treballs, la terra vegetal s'estendrà sobre els talussos, zones planes 
intermèdies i superfícies afectades per instal·lacions auxiliars.  

Es tindran en compte les següents indicacions: 

• Abans d’estendre la terra la morfologia dels talussos es modelarà mecànicament fins a 
obtenir formes estables, ja que de res no serviria començar les tasques de regeneració 
natural si no existeix un equilibri mecànic inicial. 

• L'extensió de terra vegetal es realitzarà una vegada realitzades les estructures de 
drenatge longitudinal de la plataforma: canaletes, cunetes de guarda, etc. a fi de preservar 
aquest terra de l'erosió fins que s'apliqui la hidrosembra, que ha de ser en un període de 
temps el més curt possible 

• No es realitzaran operacions d’estesa en dies de vent o pluja forta. 

• L'estesa de la terra s'ha de realitzar amb maquinària que ocasioni una mínima 
compactació. A més, per proporcionar un bon contacte entre la capa de terra vegetal i el 
material superficial del talús s'aconsella escarificar la superfície d'aquest (5-15 cm de 
profunditat) abans de cobrir-lo. Aquesta operació millora la infiltració de l'aigua, evita el 
lliscament de la terra estesa i facilita la penetració de les arrels 

• S'ha d'evitar el pas de maquinària pesada sobre el material ja estès. 

S’hauran d’atendre els requeriments del Protocol de GISA pel que fa a la terra vegetal. Els 
paràmetres i llindars màxim i mínim que ha de complir el substrat per a ser considerat terra 
vegetal són els següents: 
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Paràmetre Llindar de valors 

pH 5< pH >8,5 1 

Matèria orgànica  > 0,5 % (s.m.s.) 

Textura  − Franca 
− Argilosa – sorrenca 
− Sorrenca- franca 

Elements grollers ( > 5 cm) < 25 % 

Sal (Cee 2) ≤ 4 dS/cm 

Sodi intercanviable < 15 % 

Nivell de carbonats < 30 % 

Concentració de metalls pesats Dintre dels límits admissibles segons 
legislació vigent 

 

Prèvia estesa de la terra vegetal en els talussos o altres àrees a restaurar caldrà realitzar 
analítiques de control per a determinar la qualitat i la necessitat de millores a la terra vegetal 
prèviament extreta de l’obra. 

 

4.9. TRACTAMENT I GESTIÓ DE RESIDUS 

Cal preveure basses impermeabilitzades per a la neteja de les canaletes de formigó. 
Aquestes basses hauran de tenir un manteniment i buidatge. Els restes hauran de ser 
transportats i gestionats com a residu. 

 

                                                 

1 El llindar superior no és aplicable quan s'afectin grans extensions de terreny halófils  amb elevat pH  i que 
constitueixen el suport natural de la vegetació local. 

2 Cee = Conductivitat elèctrica a l'extracte de saturació. 
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4.10. VEGETACIÓ 

S’han d’evitar al màxim les ocupacions i les estassades en la franja de vegetació de ribera de 
la riera de Rajadell. Amb aquest objectiu es realitzarà un marcatge diferencial d’aquesta 
vegetació, ja descrit en l’apartat de delimitació de la zona d’obres. 

 

4.11. FAUNA 

4.2.1 Permeabilitat de la via 

L’existència de trams en viaducte (especialment el de la riera de Rajadell), en fals túnel i de 
diversos passos de camins, així com del túnel de Montconill (inclòs en un projecte 
independent, però enclavat enmig del tram considerat per aquest projecte) fa que la 
permeabilitat d’aquest tram sigui prou alta sense necessitat de mesures específiques 
complexes. Aquestes grans estructures permeten una permeabilitat adequada per a gran 
fauna (ungulats). Per a fauna petita i mitjana la permeabilitat també és acceptable, però 
convé reforçar-la amb l’adequació d’algunes obres de drenatge segons les recomanacions 
del document de Prescripciones técnicas para el diseño de pasos de fauna y vallados 
perimetrales (2006), del Ministerio de Medio Ambiente”.  

En les pàgines següents es descriuen les diferents estructures, obres de fàbrica i obres de 
drenatge del projecte. Es realitza una valoració de la seva idoneïtat com a passos de fauna.  

A l’apèndix d’aquest annex s’inclou uns plànols amb la localització del conjunt d’estructures, 
OD i OF. En aquests plànols s’han grafïat amb fletxes els grans passos de fauna i també es 
grafïen els passos complementaris que caldrà adequar per a fauna mitjana i petita..  
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TIPUS  MIDES CARACTERÍSTIQUES IDONEÏTAT 

OD 61.1 Diàmetre 2 m 

Long ampliació: 13,72 m 

Long total: 39 m 

Tub de formigó Adequat per al pas de fauna mitjana i petita. En el plànol 6.B.1 es mostra el perfil 
longitudinal del perllongament del tub existent. La sortida es mostra a cota de terreny.  

Es condicionarà com a pas de fauna, realitzant les plantacions PF (pas de fauna). Es 
una plantació lineal resseguint el torrent existent. 

OD 62.1 Diàmetre 1,80 m Tub de formigó No es condiciona com a pas de fauna perquè no té 2 m de diàmetre.  

OD 62.3 Diàmetre de 1,50 m 

 

Tub de formigó No es condiciona com a pas de fauna perquè no té 2 m de diàmetre. 

OF 62.1 99 m de llum Pont de bigues artesa per al pas del 
torrent de la Por. 

 

Adequat per al pas de fauna mitjana, petita i gran. Es restaurarà el torrent en cas de ser 
afectat per al pas de fauna realitzant la plantació de ribera 25 metres aigües amunt i 25 
m aigües avall a ambdues bandes de la riera. 

OD 62.4 Diàmetre 1,50 m 

Long: 10,52 

Tub de formigó No és adequat perquè queda dins de la zona del semienllaç de Salelles i presenta una 
sortida amb mur d’escullera. 

OD 62.5 Diàmetre 1,50 m 

Long: 15,13 

Tub de formigó No és adequat perquè queda dins de la zona del semienllaç de Salelles i presenta una 
entrada amb mur d’escullera. 

PI 63.1 Long. 53.5 Bòveda prefabricada per a la restitució 
d’un camí. 

Adequat per al pas de fauna mitjana i petita. La plantació efectuada en els talussos del 
nou camí i el tancament de la traça dirigirà el pas dels animals. No es creu necessari 
realitzar una plantació complementària. No és una obra de drenatge. 

OD 63.1 Diàmetre 1,80 m 

Long: 37.53 

Tub de formigó No es condiciona com a pas de fauna perquè no té 2 m de diàmetre i presenta una 
sortida a mig talús en escullera. 

OD 63.2 Marc 5*2,5 

Long: 43,25 m 

Marc de formigó Adequat per al pas de fauna mitjana i petita. Caldrà adequar la morfologia de la sortida. 
Es condicionarà com a pas de fauna realitzant les plantacions PF (pas de fauna). Es una 
plantació lineal resseguint el torrent existent. 

PI 63.2 Long:15 m Calaix prefabricat No es considera necessari condicionar-lo com a pas de fauna perquè està a pocs metres 
de l’OD 63.2 i del túnel de Montconill. 

Túnel de Montconill Long. aprox. 200 m  Adequat per al pas de fauna petita, mitjana i gran. No cal condicionar-lo perquè no es 
preveu afecció sobre els hàbitats existents. 

PS 64.1 Long: 27 m Pont de bigues per a la restitució d’un 
camí 

No es considera necessari condicionar-lo com a pas de fauna perquè està a pocs metres 
del túnel de Montconill i de l’OD 64.1 que es creu més adequada per al pas de fauna. 

 

OD 64.1 Diàmetre 2,00 m 

Long: 36,60 

Tub de formigó Adequat per al pas de fauna mitjana i petita. Es condicionarà com a pas de fauna 
realitzant les plantacions PF (pas de fauna). Es una plantació lineal resseguint el torrent 



ETSCCPB PROJECTE CONSTRUCTIU EIX DIAGONAL. NOVA CARRETERA C-37. TRAM: SANT SALVADOR DE GUARDIOLA - MANRESA 

 

  

18 Annex 2:. Impacte ambiental i mesures correctores

 

existent. 

PS 64.2 Long:27 m Pont de bigues per a la restitució d’un 
camí. 

No es considera necessari condicionar-lo com a pas de fauna perquè està a pocs metres 
de l’OD 64.1 i del fals túnel de Suanya. 

 

Fals túnel de 
Suanya 

  Adequat per al pas de fauna mitjana, petita i gran. Es restaurarà la vegetació existent. 

 

Viaducte de 
Rajadell  

OF 65.1 

 

Llum de 740 m Viaducte per al pas de la riera de Rajadell Adequat per al pas de fauna mitjana, petita i gran.  

Es prendran les mesures per a minimitzar les afeccions sobre l’aigua i la vegetació 
existent.  

Es restaurarà la vegetació de ribera en els trams malmesos per la construcció del 
viaducte. 

OF 66.1 Llum de 58,50 m Pont de bigues per al pas del ferrocarril i 
d’un camí. 

Adequat per al pas de fauna mitjana, petita i gran. No es considera necessari realitzar 
cap plantació complementària, ja que es pressuposa que el pas es realitzarà resseguint 
el camí existent. Es plantaran els talussos generats a banda i banda del nou pont com a 
mesura general de revegetació. 

OD 66.1 Diàmetre 1,80 

Long: 43,15 m 

 No es condiciona com a pas de fauna perquè no té 2 m de diàmetre. I perquè està molt 
a prop de l’OF 66.1 

Fals túnel de la 
Morera 

  Adequat per al pas de fauna mitjana, petita i gran. Es restaurarà la vegetació existent. 

 

OD 66.2 Diàmetre 1,80 m 

Long: 24,82 m 

 No es condiciona com a pas de fauna perquè no té 2 m de diàmetre. I perquè està molt 
a prop del fals túnel de la Morera 

OD 66.3 

OD 66.5 

OD 66.6 

OD 67.1 

OD 67.2 

  No es condiciona per al pas de fauna  perquè estan situades dins l’enllaç amb la C-25. 

Taula 1. . 
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L’adequació de les OD considerades passos de fauna seguirà les recomanacions del 
document de Prescripciones técnicas para el diseño de pasos de fauna y vallados 
perimetrales (2006), del Ministerio de Medio Ambiente” i consistirà en: 

• Pavimentar el llit de l’obra de drenatge amb formigó, sense utilitzar metall. S’ha 
comprovat que aquesta premissa la compleixen les diferents obres de drenatge que 
seran passos de fauna. 

• Adequar rampes de formigó amb pendent de 30º o inferior a les dues boques de l’OD. 
Aquestes rampes han de contactar sense discontinuïtats amb el llit del torrent. S’ha 
comprovat que les entrades i sortides de les OD que seran passos de fauna tenen 
molt poca pendent i per tant compleixen la premissa del pendent. Caldrà, però, 
comprovar que la morfologia resultant és adequada per al pas de fauna. Aquesta 
mesura cal aplicar-la en fase d’obres. 

• Plantació (tipus PF) per a reforçar la canalització dels desplaçaments dels animals, 
resseguint el marge dels torrents. 

En el cas dels ponts i viaductes s’ha previst una plantació de restauració de bosc de ribera 
per on s’hagi malmès la vegetació de ribera durant l’obra. La plantació tindrà l’objectiu de 
restaurar trams de ribera malmesos que directament afavoriran el pas de fauna pel corredor 
fluvial. 

4.2.2 Risc de col·lisions 

Per tal d’evitar els atropellaments i les col·lisions amb ungulats (senglar) s’instal·larà una 
tanca perimetral en gran part del recorregut. Queden exclosos de la instal·lació d’aquesta 
tanca els trams amb desmunts verticals o subverticals de certa entitat, els trams en viaducte i 
els trams en fals túnel. 

Aquesta tanca que té l’objectiu d’impedir el pas de fauna (sobretot senglar) a la carretera i 
així disminuir el risc de col·lisions, s’utilitzarà també com a tancament de la carretera. Es per 
això que es col·locarà en el límit d’expropiació, però caldrà resseguir-la fins a les entrades a 
les obres de drenatge transversals, passos superiors, estreps dels viaductes, etc. En el cas 
de l’existència d’un vial de servei o camí paral·lel a la traça, la tanca es col·locarà entre el 
camí i la carretera. 

Aquesta tanca ha de tenir una alçada mínima de 2 m, dels quals entre uns 20-40 cm han 
d’estar enterrats, quedant una tanca d’alçada entre 1,60 – 1,80 per sobre el terreny. A la 
seva base s’ha d’instal·lar una altra malla de llum màxima de 2 cm, adherida a la tanca 
principal. La malla basal ha de tenir una alçada mínima de 50 cm des del nivell del terra. Tant 
la tanca principal com la malla basal han d’enterrar-se 20 cm al sòl i han de quedar cobertes 
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de terra una vegada finalitzin els treballs, sense deixar cap espai per on puguin passar els 
animals.  

Les dimensions mínimes de les dues malles han de ser, doncs, de 2,00 m per a la malla 
principal i de 0,7 m per a la malla basal. 

La màxima separació entre pals de subjecció és de 4m. 

En el projecte es contempla un tancament format per una malla nuada rectangular 
constituïda per filferro amb triple protecció galvanitzada (240gr.Zn/m2), de diàmetre entre 
2,45mm i 1,95mm. La distància entre filferros verticals pot ser de 15cm, mentre que la 
distància entre filferros horitzontals és variable. 

Els postes, tipus Lux 80-1,5mm/e.m. (W=5,6cm3), de 2m d’alçada, són de xapa, de 
resistència a la tracció de 38 a 45 kgs/mm2, segons norma UNE 36137. Estan proveïts de 
cremallera longitudinal per a la fixació dels accessoris (mitjançant cargol) i de grapes de 
filferro galvanitzat i reforçat, que són fixades verticalment a la cremallera per a suportar la 
tensió dels filferros i les malles i per evitar el possible lliscament longitudinal de la mateixa. El 
tap és de polipropilè indegradable als agents atmosfèrics.  

S’utilitzen els següents tipus de pals: principals d’extrem, d’angle, de centre i intermedis. 

Els pals principals de centre es col·loquen també en canvis d’alineació vertical o en canvis 
d’alineació horitzontal amb un angle superior a 150º. S’encasten a daus de formigó HM-20 de 
Ø57 x 60 mm. 

Entre els pals principals d’extrem i els pals intermedis hi ha una separació de 4 m, entre els 
pals principals d’extrem i principals de centre hi ha una separació de 28 m, entre pals 
intermedis hi ha una separació de 2 m i entre pals principals de centre hi ha una separació de 
42 m. 

Els pals principals d’angle es col·loquen quan l’angle de canvi d’alineació és superior a 15º. 

El plànols d’aquest tancament i el pressupost estan a l’apartat d’obres complementàries. 
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La col·locació de la tanca depèn de la existència o no de camí paral·lel al tronc. Quan no hi 
ha camí es situa a vuit (8) metres de la vora exterior de l’explanació, coincidint en aquests 
casos amb el límit d’expropiació. En els trams amb camins es col·loca en la vora interior de 
l’explanació del camí, aproximadament a tres (3) metres de la vora exterior del tronc. 

En els marcs el tancament es col·loca per davant de les aletes, fins al punt en que les aletes 
tenen la mateixa alçada que el tancament. Als punts d’intersecció amb les obres de drenatge 
o amb els passos de camins, la tanca cinegètica ha de quedar fixada lateralment a aquestes 
estructures, sense que quedin espais buits que permetin el pas d’animals. 

Es col·locaran portes de doble fulla d’accés a la zona de domini públic de quatre metres 
d’amplada per a permetre el pas de vehicles.  

Seguint la instal·lació de la tanca cinegètica en el tram de la C-37 (PK 51+050 – 62+000) no 
s’instal·larà tanca en la part alta dels desmunts en roca vertical. 

Com a mesura complementària es col·locaran senyals de perill de pas d’ungulats al llarg de 
tot el tram. 
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Fig. 1.  Es mostra el final de la tanca cinegètica a banda a i banda d’un desmunt en roca (c-37 Sant 
Salvador de Guardiola) 

 

 

Fig. 2.  Es mostra el final de la tanca en un desmunt de certa alçada (C-37, Sant Salvador de 
Guardiola) 
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4.2.3 Estudis específics 

Es realitzarà un estudi sobre la presència de la llúdriga a la riera de Rajadell en el tram 
afectat per les obres. Aquest estudi consistirà en dues prospeccions prèvies a l’inici dels 
treballs. Les dues prospeccions es faran amb una separació mínima d’un mes entre elles i la 
darrera s’haurà de fer com a molt tard un mes abans de començar les obres. 

Cada prospecció consistirà en recórrer la riera de Rajadell 1 km aigües amunt i 1 km aigües 
avall del punt per on passa el viaducte. Durant aquests recorreguts s’anotarà la presència 
d’indicis de llúdriga, en especial excrements. 

Si els resultats de les prospeccions suggereixen que pot existir un lloc de cria de llúdriga en 
una franja de 500 m amunt o avall del viaducte, s’informarà el Servei de Fauna i s’establirà 
un calendari de treballs que no afecti l’època de reproducció de l’espècie (orientativament, 
l’interval en el qual no es podrien fer treballs seria d’abril a setembre). 

Si els resultats no suggereixen l’existència d’un lloc de cria no s’establiran restriccions en el 
calendari de treball, per considerar que les obres no han de tenir un efecte gaire negatiu per 
a la llúdriga. 

 

4.12. PATRIMONI CULTURAL 

Durant la realització del projecte constructiu s’ha realitzat la intervenció arqueològica de la 
possible via romana o camí ral. La intervenció s’ha realitzat entre el 4 i 15 de gener de 2010, 
dirigida per en Carles Navarro i Barberán (ATICS).  

La intervenció arqueològica ha tingut resultats positius, encara que no s’ha pogut determinar 
si és via romana o només camí ral, amb la identificació i confirmació d’estructures d’interès 
des d’un punt de vista arqueològic, i la recuperació de material arqueològic. 

En el tram objecte de seguiment arqueològic s’ha observat que, els murs tenen un estat de 
conservació bastant bo, mentre que l’empedrat i/o enllosat és bastant pèssim.  

La via romana i/o camí ral, fàcilment identificable, es localitza entre el camí d’entrada a Cal 
Cuques i el pont sobre la via del tren de la línia Barcelona-Lleida. Segurament unia les terres 
del sector de Manresa amb les de Calaf i Prats de Rei (antic municipi romà de Sigarra).  
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Fig. 3.  Localització de la via romana i/o camí ral. Font: intervenció arqueològica (veure apèndix 4) 

 

En aquest paratge es documenta un mur fet amb pedres de mida mitjana, disposades en 
sec, que transcorre paral·lel a l’actual pista de terra i que marca el límit (sud) exterior de 
l’estructura viària. La calçada d’aquesta via queda delimitada per aquest mur i un altre situat 
entre 1,40 i 2,55 m al nord que té l’aspecte d’una paret de feixa. El tram de via afectat per 
l’obra de l’Eix Diagonal, objecte del seguiment arqueològic, té uns 150 metres de llarg. 

 
Fig. 4.  Fotografia de la via romana i/o camí ral. Font: EIA 

 
Al llarg d’aquest tram s’han efectuat quatre sondejos d’una llargada variable. S’ha 
documentat diferents trams del mur nord, construïts en pedra seca de mitjà i gran tamany. La 
llargada d’aquesta estructura ve donada per l’extensió del sondeig. Un fet a destacar és que 
en els quatre sondejos el mur fa la mateixa amplada de 0,60 cm i l’alçada conservada varia 
entre els 0,60 i 0,80 cm. En general, l’estat de conservació és força bo. La filera superior són 
grans pedres de conglomerat, les inferiors son de pedres mitjanes sorrenques.  
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En relació al mur sud, només és evident en els tres primers sondejos. En el sondeig 4, no hi 
restes de mur, malgrat la troballa dispersa de certes pedres de conglomerats per la pista de 
terra actual, molt a prop de la via romana i/o camí ral. Com el mur nord, aquest també està 
construït de pedres seques de mitjà i gran tamany, per 0,60 cm de ample i es conserva una 
alçada de 0,60 i 0,70 cm. La filera superior son grans pedres de conglomerat, les inferiors 
son de pedres mitjanes. El seu estat de conservació és òptim malgrat la presència de pins i 
alzines, que amb les seves arrels afecten parcialment a aquesta estructura 

Paral·lelament a l’elaboració de la memòria de la intervenció s’ha intentat minimitzar l’afecció 
sobre aquesta estructura viaria, fent certes modificacions en el projecte constructiu respecte 
al projecte original. Tot i així, i degut a condicionants tècnics, existeix una part mínima de la 
via/camí que es veurà afectada directament per les obres (base del viaducte i part del talús). 
Es tracta del Sondeig 4, amb unes mesures de 2,40 metres de llargària per 2,50 metres 
d’amplada . 

 

 

Fig. 5.  Situació del sondejos (en vermell) respecta la traça (en blau). 
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Fig. 6.  Detall de la situació del sondeig 4, afectat directament per l’estrep del viaducte. Font: 

intervenció arqueològica (veure apèndix 4) 
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Fig. 7.  Fotografia del sondeig 4. Font: intervenció arqueològica (veure apèndix 4) 

 

 

Davant d’aquesta afectació caldrà demanar un informe pertinent (sol·licitant el cobriment 
definitiu o bé el desmuntatge de les restes arqueològiques) al Servei d’Arqueologia i 
Paleontologia del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 

 
Les altres mesures sobre el patrimoni cultural es basaran en la protecció dels elements 
catalogats i l’estudi i protecció dels altres elements no catalogats però considerats d’interès.  

Aquests altres elements no catalogats però considerats d’interès són:  

• Una cisterna 

• Una barraca de pedra seca 
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• Una masia (El Masot, altrament citada com Masia els Balcells en els estudis de 
patrimoni cultural).. 

 

Tal i com marca la DIA es faran estudis (històric, documental, gràfic i arqueològic) d’aquests 
elements del patrimoni: 

• Barraca de vinya afectada. (citada com ED 16 en l’annex del projecte de licitació): Es 
tracta d’una barraca de vinya feta en pedra seca, de planta mixta i coberta de falsa 
cúpula. Es situa en el marge d’un camp de conreu, trobant-se parcialment colgada 
per terra. 

• Cisterna afectada. (citada com ED 23 en l’annex del projecte de licitació): Es tracta 
d’una petita cisterna de planta rectangular excavada al terra i amb les parets 
recobertes amb pedra  

 

Complementàriament caldrà realitzar el marcatge de protecció sobre la Masia el Masot 
(citada com ED 19, masia dels Balcells, en l’annex del projecte de licitació).  

 

Durant les obres es realitzarà un seguiment arqueològic del moviment de terres, a càrrec 
de personal especialitzat.  

 

EDIFICIS RELLEVANTS NO CATALOGATS (E.D.) 

ED 16: Es localitza dins els límits de l’àrea de prospecció 6. Es tracta d’una barraca de vinya feta en 
pedra seca, de planta mixta i coberta de falsa cúpula, que presenta un cobert adossat. Es situa en el 
marge d’un camp de conreu, trobant-se parcialment colgada per terra (Foto 64). 
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ED 19. Es localitza dins els límits de l’àrea de prospecció 7. Es tracta de la masia dels Balcells. (Foto 
67) 

 

 

 

 

ED 23: Es localitza dins els límits de l’àrea de prospecció 12. Es tracta d’una petita cisterna de planta 
rectangular excavada al terra i amb les parets recobertes amb pedra (Foto 71). 
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Fig. 8.  Informació sobre la via romana extreta de l’estudi d’impacte ambiental 
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4.13. PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS 

Els municipis de Sant Salvador de Guardiola i Manresa estan considerats d’alt risc d’incendi 
forestal segons el Decret 64/1995, de 7 de març. 

La zona del projecte està considerada d’alt risc d’incendi forestal. Aquest risc, cert, al llarg de 
tota la traça es creu més alt a la banda esquerra de la carretera (Oest), ja que és on la traça 
contacta amb grans masses forestals. Sobretot entre el pk 63+000 i l’entrada al túnel de 
Montconill i en una petita franja a l’alçada del fals túnel de Suanya. Per tant, s’ha dissenyat 
com a mesura correctora el trencar la continuïtat vegetal mitjançant la creació de noves 
àrees conreuables, colindants a la banda esquerra de la carretera (oest). Per tal de crear 
aquestes àrees planeres ha estat necessari l’aportació de terres. La ubicació d’aquestes 
parcel·les comentades a l’apartat anterior es pot veure als plànols 5. 

Altra mesura concreta del projecte ha estat la de no rebaixar el pendent en els talussos en 
roca amb pendents per sobre els 60º que no seran revegetats. La propagació del foc per 
aquests talussos és molt poc probable donada la manca de vegetació. 

En trams adjacents a vegetació forestal, el disseny de les revegetacions (hidrosembra i 
plantacions) ha prioritzat les espècies poc inflamables, amb l’objectiu de reduir el risc que en 
fase d’explotació es generin incendis en la franja pròxima a la carretera. 

La direcció d’obra vetllarà per l’aplicació estricta de les mesures preventives contra els 
incendis establertes per la normativa vigent. 

En fase d’obres caldrà elaborar un Pla d’Autoprotecció (PA) que s’incorpori al Pla d’Actuació 
Municipal.  

En totes les actuacions realitzades amb màquines, siguin automotrius i no, que utilitzin 
materials inflamables i o que siguin generadores de risc d’incendi o d’explosió hi serà 
present, a menys de 5 metres, un extintor (tipus ABC) de 6 kg. 

Es realitzarà una senyalització vertical del risc d’incendi forestal sempre que es cregui 
convenient, amb la col·locació de cartells informatius i es disposarà de sistemes de 
comunicació per poder avisar als bombers en cas d’emergència. 

Es tindrà en compte el que estableix el Decret 241/1994, de 26 de juliol, sobre condicionants 
urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis complementaris de la NBE-CPI/91 pel 
que fa a l’emmagatzematge de productes, combustibles o materials inflamables. 

Dins del període comprès entre el 15 de març i el 15 d’octubre, caldrà demanar autorització a 
la Direcció General del Medi Natural per a fer foc o per la utilització de bufadors o similars. A 
més a més, es donarà  compliment a la normativa establerta en el Decret 64/1995, de 7 de 
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març, pel que s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals i el Decret 130/1998, 
de 12 de maig, pel que s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals en les àrees 
d’influència de la carretera. 

En el cas que entrin en vigor les mesures complementàries per risc d’incendi forestal que 
disposa l’article 18 del Decret 64/1995, es podrà establir in situ pels agents rurals o altres 
agents de l’autoritat mesures complementàries per tal de millorar la seguretat. 

En fase d’obra, disposar permanentment a l’obra, d’una cuba d’aigua de 5 m3 de capacitat 
mínim, per intervenció immediata, així com els equips complerts de protecció personal contra 
el foc. 

En els treballs de revegetació es mantindran les zones de seguretat i protecció segons 
normativa. 

 

4.14. INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA I REVEGETACIONS 

4.2.4 Criteris generals 

La integració paisatgística consistirà en la remodelació morfològica dels talussos (amb el 
pendent establert pel projecte) i de les altres superfícies d’ocupació (que han de ser 
restituïdes a una morfologia similar a la prèvia), seguida de les revegetacions definides per a 
cada sector. 

Els talussos de pendent superior a 3H:2V no es revegetaran seguint el criteri utilitzat en els 
talussos en roca de la C-37 en el tram precedent. El substrat és molt rocós, impermeable i 
relativament inestable, mentre que el clima és de tendència seca i amb forts contrastos 
estacionals. Aquestes condicions són desfavorables per a una aplicació extensiva de 
tècniques de bioenginyeria, que per a garantir un èxit mínim serien especialment cares. 
Tractant-se de talussos situats en trams interurbans es considera poc justificat assumir 
aquest gran cost econòmic. 

S’exposen els següents tipus de restauració: 

• Trams de carretera fora d’ús 

• Ocupacions temporals 

• Talussos fins a pendent 3H:2V, superfícies planes i rotondes 

• Rieres, torrents... 

 

Restauració de trams de carretera que quedin fora d’ús 
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Els trams de carretera que quedin en desús amb l’obertura de la nova via es restauraran 
(veure plànol 04.A).  

S’hi aplicaran les següents operacions: 

• Extracció mecànica del paviment, que serà retirat i dipositat en abocadors autoritzats 
per a aquest ús. 

• Esponjament mecànic del sòl. 

• Restitució d’una capa de terra vegetal amb un gruix mínim de 50 cm. 

• Hidrosembra i plantació iguals a les dels talussos veïns. 

 

Restauració de zones d’ocupació temporal  

Caldrà restaurar les zones ocupades per camins d’accés, instal·lacions auxiliars, aplecs i 
altres ocupacions temporals. En les zones d’ocupació temporal s’aplicaran aquestes 
mesures: 

• Restauració morfològica del terreny al seu estat previ, en la mesura possible. En cap 
cas han de restar pendents superiors al  30 %. 

• Esponjament mecànic del sòl. 

• Restitució d’una capa de terra vegetal amb un gruix mínim de 30 cm. 

• Hidrosembra amb la barreja de llavors indicada més endavant. 

 

Restauració de talussos de pendent màxim 3H:2V i de zones planes de la via 

En aquestes zones les operacions de restauració incorporaran també una plantació de 
vegetals llenyosos. Les operacions a realitzar són: 

• Obtenció dels pendents establerts pel projecte. 

• Restitució d’una capa de terra vegetal amb un gruix mínim de 30 cm en els talussos i 
30-50 cm en les zones planeres i rotondes. 

• Hidrosembra. 

• Plantació.  

En el cas de la zona interior de l’enllaç de la C-25 no caldrà restituir la terra vegetal, a no ser 
que es vegi directament afectada, però es creu adequat realitzar un llaurat de tota la 
superfície per unificar-la i donar-li una forma homogènia. 
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Les característiques de l’hidrosembra i les plantacions es defineixen en les taules següents i 
es localitzen en els plànols 10.B i 10.C : 

4.2.5 Hidrosembra 

Es faran dos tipus d’hidrosembra, una per a les rotondes i zones planeres d’enllaços i l’altra 
per a la resta de superfícies. 

En tots dos casos, la dosi d’hidrosembra serà de 40 g/m2.  

La barreja de llavors ha de ser la de les taules següents: 

Hidrosembra ordinària 

Espècie % de la barreja, en pes 

Dactylis glomerata 15 

Festuca arundinacea 15 

Lolium rigidum 10 

Cynodon dactylon 10 

Medicago sativa 20 

Onobrychis viciifolia 20 

Lotus corniculatus 5 

Vicia sativa 5 

 

Hidrosembra per a rotondes i zones d’enllaços 

Aquesta hidrosembra està formada per espècies de creixement més baix, de manera que 
s’aconsegueix un millor efecte estètic.  

Espècie % de la barreja, en pes 

Cynodon dactylon 20 

Lotus corniculatus 30 

Medicado minima 20 

Medicago lupulina 10 

Trifolium repens 10 

Trifolium fragiferum 10 
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4.2.6 Plantacions 

 

Plantació F4 

Destinada a les zones de contacte amb vegetació forestal dels tipus més freqüents al tram, 
de vegetació netament mediterrània. No s’utilitzen mates aromàtiques (labiades, cistàcies) 
pel risc d’incendi que comporten. Aquesta plantació s’utilitza sobretot en els talussos en 
contacte amb superfícies forestals i en la restauració dels falsos túnels.  

La densitat és de 1500 peus/ha. 

Nom popular Nom científic Densitat 

(Peus/ha) 

Mida 

(cm) 

Presentació 

Arbres 

Pi blanc Pinus halepensis 200 40-60 C. 3 L 

Pi blanc  Pinus halepensis 200 2 sabes AF 300 

Carrasca Quercus ilex ssp. rotundifolia 200 40 - 60 C 3 L 

Carrasca Quercus ilex ssp. rotundifolia 50 2 sabes AF 300 

Arbusts 

Llentiscle Pistacia lentiscus 200 2 sabes AF 300 

Llentiscle Pistacia lentiscus 200 20-40 C 3 l 

Botja d’escombres Dorycnium pentaphyllum 50 20-40 C 3L 

Garric Quercus coccifera 100 40-60 C 3L 

Càdec Juniperus oxycedrus 100 20-40 C 3L l 

Ginesta Spartium junceum 100 40-60 C 3L 

Aladern Rhamnus alaternus 100 40-60 C 3L 
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Plantació F5 

Aquesta plantació s’utilitza també en zones en contacte amb vegetació forestal però menys 
exposades a la calor. Està composada per espècies que requereixen més humitat i per això 
està limitada als fondals i vessants obacs, on hi ha penetració de vegetació submediterrània. 

La densitat és de 1500 peus/ha. 

Nom popular Nom científic Densitat 

(Peus/ha) 

Mida 

(cm) 

Presentació 

Arbres 

Pi blanc Pinus halepensis 100 60-80 C. 3 L 

Pinassa Pinus nigra 100 60-80 C. 3 L 

Pinassa Pinus nigra 200 2 sabes AF 300 

Carrasca Quercus ilex ssp. rotundifolia 100 40 - 60 C 3 L 

Roure Quercus faginea, Q. cerrioides o 
Q. subpyrenaica 

100 40-60 C. 3 L 

Arbusts 

Marfull Viburnum tinus 200 40-60 C. 3 L l 

Tortellatge Viburnum lantana 100 40-60 C. 3 L 

Garric Quercus coccifera 200 40-60 C. 3 L 

Sanguinyol Cornus sanguinea 200 2 sabes AF 300 

Ginebre Juniperus communis 100 20-40 C. 3 L 

Aladern Rhamnus alaternus 100 40-60 C. 3 L 

 

Plantació A4 

Aquesta plantació està destinada a les zones adjacents a terrenys agrícoles. Donat que 
aquestes zones tenen un menor risc d’incendi forestal s’utilitzen espècies més aromàtiques. 
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Nom popular Nom científic Densitat 

(Peus/ha) 

Mida 

(cm) 

Presentació 

Arbres 

Pi blanc Pinus halepensis 100 60-80 C 3L 

Pi blanc Pinus halepensis 200 2 sabes AF 300 

Carrasca Quercus ilex ssp. rotundifolia 200 40-60 C 3L 

Arbusts 

Ginesta Spartium junceum 200 40-60 C 3L 

Romaní Rosmarinus officinalis 350 2 sabes AF 250 

Romaní Rosmarinus officinalis 100 20-50 C 3L 

Espígol Lavandula latifolia 100 20-50 C 3L 

Botja d’escombres Dorycnium pentaphyllum 100 20-40 C 3L 

 

Plantació Rotondes 

Destinada a les rotondes. L’objectiu bàsic és l’enjardinament. S’utilitzen espècies de floració 
vistosa, aromàtiques. La densitat és elevada per aconseguir un efecte d’enjardinament. En 
principi és previst que les oliveres provinguin de la pròpia traça, del sector comprès entre el 
pk 64+000 i el 64+700 on hi ha peus d’oliveres en els marges de les parcel·les. En cas 
contrari provindran de viver i tindran una mida mínima de 8/10 cm de perímetre. 

Nom popular Nom científic Densitat 

(Peus) 

Mida 

(cm) 

Presentació 

Arbres 

Olivera Olea europaea 5 peus  Trasplantament 
o 8/10 

(perímetre) 

C 30L- 

Arbusts 

Ginesta Spartium junceum 100 40-60 alvèol 

Romaní Rosmarinus officinalis 200 20-50 alvèol 

Espígol Lavandula angustifolia 200 20-50 alvèol 
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Plantació de l’enllaç amb la C-25 

En la zona de l‘enllaç amb la C-25 s’han previst dues tipologies de plantacions: plantació PE i 
plantació de rieres secundàries. La plantació PE respon a l’adequació paisatgística de 
l’enllaç, mentre que la plantació de rieres secundàries respon a l’adequació ecològica de la 
riera secundària que està situada en la zona de l’enllaç, afluent de la riera de Rajadell. A 
continuació es defineixen les dues tipologies. 

 

Plantació PE 

Destinada a la zona de l’enllaç amb la C-25. l’objectiu principal és l’enjardinament, però 
donada l’extensió de la zona, s’utilitza una densitat menor de plantació que es distribuirà en 
grupets deixant zones enjardinades i zones sense cobertura arbustiva i arbòria. 

Nom popular Nom científic Densitat 

(Peus/ ha ) 

Mida 

(cm) 

Presentació 

Arbres 

Ametller Prunus amygdalus 50 8/10 

(perímetre) 

C 30 L 

Olivera Olea europaea 100  8/10 

(perímetre) 

C 30L- 

Arbusts 

Ginesta Spartium junceum 400 40-60 C 3 L 

Romaní Rosmarinus officinalis 100 20-50 C 3 L 

Espígol Lavandula angustifolia 100 20-50 C 3 L 
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Plantació de rieres secundàries 

Destinada a la revegetació de la vegetació de ribera resseguint la línia d’aigua que creua 
l’enllaç. 

Densitat Mida Nom popular Nom científic 
(unitats) (cm) 

Presentació 

Plantació de rieres 
Om Ulmus minor 1 per 5 ml 8-10 

(perímetre) 
Arrel nua 

Arbusts i lianes 
Saüc Sambucus nigra 1 per 5 ml 60-80 cont. 3 l 

Sanguinyol Cornus sanguinea 1 per 2 ml 60-80 C-3L 

Heura Hedera helix 1 m lineal esqueix AF 300 
 

 

Plantació PF 

Plantació que té com a finalitat canalitzar els desplaçaments de la fauna cap a les obres de 
drenatge. Es plantaran 8 peus en cada costat del pas i en cada boca de l’obra de drenatge. 

 

Nom popular Nom científic Densitat 

(unitats) 

Mida 

(cm) 

Presentació 

Arbusts 

Llentiscle Pistacia lentiscus 4 40-60 cont. 3 l 

Garric Quercus coccifera 4 40-60 cont. 3 l 

Aladern Rhamnus alaternus 4 40-60 cont. 3 l 

Marfull Viburnum tinus 4 40-60 cont. 3 l 
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Restauració de rieres 

Aquesta restauració es destina a la riera de Rajadell i al torrent de la Por. S’aplicarà de forma 
diferent segons la situació: 

Si s’han fet moviments de terres a la ribera (zona inundable) es restaurarà la morfologia, es 
realitzarà la hidrosembra habitual en totes les revegetacions i es farà la plantació indicada a 
sota. 

Si no s’han fet moviments de terres, la restauració es limitarà a la realització de la plantació 
indicada en un tram de 25 m amunt i avall del lloc per on el viaducte i els ponts travessen el 
torrent de la Por i riera de Rajadell, i en tots dos costats del curs d’aigua. En aquest cas la 
plantació s’ha d’entendre sobretot com a una mesura compensatòria de millora del bosc de 
ribera. 

 

Plantació de rieres 

Nom popular Nom científic Densitat 

 

Mida 

(cm) 

Presentació 

Arbres 

Freixe de fulla petita Fraxinus angustifolia 1 peu cada 5 m 
lineals 

12/14 

(perímetre) 

Pa de terra 
metàl.lic 

Àlber Populus alba 1 peu cada 8 m 
lineals 

12/14 

(perímetre) 

Arrel nua 

Saulic Salix purpurea 1 peu cada 5 m 
lineals 

80-100 C 3L 

Lianes 

Saüc Sambucus nigra 2 peus cada 5 m 
lineals 

60-80 cont. 3 l 

Heura Hedera helix 1 cada m lineal esqueix AF 300 
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5. PRESSUPOST 

Les mesures que s’indiquen en la taula següent estan considerades en el capítol de mesures 
correctores d’impacte ambiental del pressupost del projecte. L’import conjunt és de 
450.710,81 € 

 

Mesura Pressupost (€) 

Reg de la pols A càrrec del contractista 

Tancament per a la fauna Mesura comptabilitzada en 
el pressupost general 
(apartat d’obres 
complementàries) 

Basses impermeabilitzades per al rentat de les canaletes 
de formigó 

A càrrec del contractista 

Mesura Pressupost capítol 
mesures correctores (€) 

Bales de palla utilitzades com a barrera de sediments 4.261,20

Terra vegetal 91.067,27

Hidrosembres 140.680,29

Plantació d’arbres i arbusts 178.253,03

Estudi específic sobre la presència de llúdriga a la riera de 
Rajadell 

11.914,07

Pantalles acústiques 24.534,95

 

Els pressupostos de les mesures per al patrimoni cultural estan inclosos en la partida d’acció 
cultural del projecte. Aquestes mesures són el seguiment arqueològic dels moviments de 
terres, els estudis específics d’una barraca de pedra seca i cisterna, el marcatge de protecció 
sobre la Masia el Masot i les mesures a implementar en la via romana i/o camí ral segons 
resolució del Departament de Cultura. 
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1. Zona soroll 
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2. Passos de Fauna 



 








